
20-slot 2U Behuizing Rackmontage voor ET Serie 2 Glasvezel Converter

StarTech ID: ETCHS2U

Met de ETCHS2U 20-slot 2U Behuizing voor Glasvezel Converters van de ET Serie 2 kunt u een onbeheerde,
20-slot behuizing voor glasvezelconverters toevoegen aan uw rack of kast met centrale voeding en koeling.

De behuizing wordt geleverd met een enkele 200W voeding voor de centraal stroomlevering van alle 20 slots,
met een extra slot voor het toevoegen van een class="featurenavlink"
href="/product/ETCHS2UPSU">noodstroomvoeding (ETCHS2UPSU) voor een maximale up-time. Het wordt
ook geleverd met twee koelventilatoren (voor elke kant één) om de levensduur van uw glasvezelconverters te
verlengen.

De 2U-behuizing is het perfecte accessoire voor de ET serie 2 converters van StarTech.com, en is dusdanig
ontworpen dat alle kritische componenten (voeding, ventilatoren en glasvezelconverterkaarten) hot-swappable
zijn om netwerkonderbreking te voorkomen.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Applications

Voor het centraal monteren en voeden van 20 of minder glasvezelconverters in een enkele behuizing, met
extra koeling en optionele noodstroomvoeding

Features

2U 20-slot Behuizing Glasvezel Converter met AC/DC Voeding
Inclusief enkele 200W voeding - noodstroomvoeding (ETCHS2UPSU) tevens beschikbaar - los
verkrijgbaar
Inclusief 2 verwijderbare koelventilatoren
Alle modules en kaarten ondersteunen hot-swapping
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)
Type frame Open Frame
U-hoogte 2U
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 2 - 80 mm
Geluidsniveau 44.5 dBA
Luchtverplaatsing 59.37 CFM
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Breedte product 17.2 in [438 mm]
Dikte behuizing 0 in [1 mm]
Gewicht product 11.1 lb [5 kg]
Hoogte product 3.5 in [88 mm]
Kleur Zwart
Lengte product 11.9 in [303 mm]
Type behuizing Staal
Ingangsspanning 110 ~ 240 AC
Ingangsstroom 2.2 A
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 16.6 A
Vermogensopname 60W (fully loaded, with mixed card types)
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Verzendgewicht (verpakt) 13.3 lb [6 kg]
Verzendgewicht (verpakt) 13.3 lb [6 kg]
Meegeleverd 1 - 2U Behuizing Glasvezel Converter
Meegeleverd 3 - Voedingskabels (VS/GB/EU)
Meegeleverd 1 - Handleiding

intrl.startech.com



Certifications, Reports and Compatibility

intrl.startech.com


